
”We can do good and do well at the same time. 
It's called being a for-purpose organization. 
However, your purpose MUST be more 
important than profits.” 
                                                                                      
- Simon Sinek 



OM LIFEVISION APS & SOUL SHINE 
PERSONEN BAG 

•  Uddannet projektleder og kognitiv terapeut. 

•  Projektleder og –chef med 18-års erfaring i 
Anden Aktør-branchen. 

•  Social entreprenør siden 2011. 

FORRETNINGER 

•  LifeVISION ApS arbejder som sociale 
mentorer for Kolding og Vejle kommune.      
I Vejle arbejder vi for Team Tværs/ 
ressourceforløb. LAB §31b - §23d                                         
Vi har egne lokaler på Blegbanken 3-5.                                                                

•  Socialøkonomisk virksomhed Soul Shine 
Århus & Soul Shine Guinea. 

Kate Horslund Nielsen 



SOUL SHINE VINTAGEBUTIK 

 
"Vision" is the ability to talk 
 about the future with such 
 clarity it is as if we are talking about the past.  
                                                                          -    Simon Sinek 
 
 



SOUL CAFE & DESIGN 

Cafe & Design  
økologi & bæredygtighed 

Resultater: 
•  Ordinær beskæftigelse: 19 %                
•  Fleksjob: 31% 
•  Uddannelse: 31% 
•  Stadig i forløb: 12% 
•  Uafklaret: 6% 
 

Antal i forløb LAB § 32 : 9                                                                   
                                                                                                                                                   
Antal i praktik LAB § 42 : 5 
                                                                                                                                                   
Antal sårbare frivillige : 2 
 



AMALIE 
 

•  24 år, Århus, på kontanthjælp. 
•  6 mdr. afklaringsforløb og herefter 

frivillig i Soul Shine (gennem 2 år) 
•  Udfordringer: Spiseforstyrrelse med flere 

indlæggelser, lavt selvværd og 
depression/ angst. 

•  Startede på universitetet, fik alvorligt 
tilbagefald og er nu klar til en kreativ 
uddannelse i stedet. 

•  Status: Uddannelsesafklaret, færdig på 
dagshospital efter sommer og pt. frivillig 
i Soul Shine 

•  Fremtid: På vej på højskole og derefter 
på musical-akademiet i Fredericia. 

”Jeg elsker at være et sted, hvor jeg gør gavn 
– og hvor mennesker bliver set som dem de 
er” (Amalie). 

Amalie fremhæver: 
1.  Personlig udvikling 
2.   Tryghed i relationen 
3.   Blive set som den man er 



NINA JOHANNE 
 

•  22 år, Århus, på kontanthjælp. 
•  Afklaringsforløb og herefter frivillig i 

Soul Shine 
•  Udfordringer: Svære depressioner 

med 10 indlæggelser, lavt selvværd 
og psykisk skrøbelig 

•  Status: Positive ændringer i 
mindset – depressionen er der ind i 
mellem men tager ikke over mere. 
Ikke færdigafklaret endnu. 

•  Fremtid: Drømme om at blive 
sygeplejerske, indtil da i afklaring 
hos Soul Shine. 

”Jeg kan komme og gøre ting, jeg er god til, jeg 
udfører faktisk noget nyttefuldt - og jeg er altid glad 
når jeg går herfra” (Nina Johanne). 

Nina Johanne fremhæver: 
1.  ALLE har noget at byde på 
2.   Rummelighed 
3.   Kærlighedsfyldt arbejdsplads 



NANNA 
 

•  22 år, Århus, på kontanthjælp. 
•  Afklaringsforløb og herefter frivillig i 

Soul Shine (ca. et år i alt) 
•  Udfordringer: 2 indlæggelser på 

psykiatrisk afd., piskesmæld, 
hashmisbrug og hård opvækst. 

•  Status: Uddannelsesafklaret 
•  Fremtid: Nanna starter på 

pædagogisk assistent uddannelse 
pr. 1.9.15. 

•  Selvoplevet progression: ”Jeg 
mærker efter indeni og lytter – jeg 
modner og hviler mere i mig selv”.  

”Jeg troede ikke det var muligt – nu skal jeg starte 
på mit drømmestudie og hviler meget bedre i mig 
selv” (Nanna). 

Nanna fremhæver: 
1.  Taget hensyn 
2.   Åben for forskellighed 
3.   Rummelighed 



SASHA 
 

•  22 år, Vejle på kontanthjælp 
•  Social mentor fra LifeVISION (ca. et år) 
•  Udfordringer: Fængselsstraf 6 gange for 

bl.a. vold, aggressiv adfærd og 
hashmisbrug. I systemet siden han var 
12 år. 

•  Status: Proces igangsat – ikke afklaret 
til job eller uddannelse endnu. 

•  Fremtid: Sasha ser sig selv i en fremtid, 
hvor han mærker ro. Hvor han er 
udenfor gaden og uden vold. 

•  Selvoplevet progression: ”Jeg har lang 
vej endnu, men jeg er i gang og det er 
stort”.  

”Jeg kan se fremad. Jeg når at mærke efter inden 
jeg reagerer.  
Er blevet mere bevidst om, hvorfor jeg er, som jeg 
er” (Sasha). 

Sasha fremhæver: 
1.  LifeVISION handler 
2.   De kæmper med mig og for mig 
3.   De ”oversætter” virkeligheden 



HENRIK 
 

•  27 år, Vejle på ressourceforløb 
•  Social mentor fra LifeVISION (ca. et halvt 

år) 
•  Udfordringer: Tidligere professionel 

gamer, hans håndled er ødelagt og alm 
fysioterapeutisk behandling har ikke 
virket. ADHD og hashmisbrug. 

•  Status: Behandling gennem kranio-
sakral og massage, samt kognitive 
samtaler. 

•  Fremtid: Afklaret til ny type 
beskæftigelse. Skal starte i praktik på 
Campus Vejle som medhjælpende 
underviser. Afventer samtale. 

 
 

”Jeg bliver mødt som det menneske, jeg er. Jeg  
føler mig velkommen og min fysiske smerter heles 
efter hver gang” (Henrik). 

Henrik fremhæver: 
1.  LifeVISIONs behandling virker 
2.   Løsningsorienteret 
3.   Åbenhed 



ENIS 
 

•  27 år, Vejle på ressource-forløb. 
•  Social mentor fra LifeVISION (ca. et halvt 

år) 
•  Udfordringer: PTSD, fysiske smerter efter 

tortur, fængselsstraffe og tidligere del af 
rocker-miljø. 

•  Status: Behandling gennem kranio-sakral 
og massage, samt kognitive samtaler. 
Helhedsorienteret indsats for familien. Nu i 
praktik hos Netto. 

•  Fremtid: Bliver sandsynligvis afklaret til ny 
beskæftigelse og ansat i fleks-job. Har fået 
tilbuddet fra Netto. 

•  Selvoplevet progression: ”Livet så sort ud, 
fra ingen muligheder til positive 
forandringer og tillid”.  

”De [LifeVISION] kommer med ægte indlevelse. 
Der er ingen falsk snak, de er oprigtig interesseret  
i mig og de handler på det” (Enis). 

Enis fremhæver: 
1.  LifeVISION`s behandling virker 
2.   ”De handler på vores vegne” 
3.   Helhedsorienterede mentorer  



Job og beskæftigelse gennem socialøkonomi 
 

Denne socialøkonomiske virksomhed vil kunne tilbyde: 
-  Mangeartede arbejdsopgaver, som derved sikrer 

inklusion af udsatte borgere 
-  Miljøterapeutisk tilgang til borgerne 
-  Meningsfuld beskæftigelse 
-  Faglig kompetent afklaring 
-  Helhedsorienteret indsats for borgeren(fysisk, psykisk, 

familie, økonomi etc.) 
-  Bygge bro mellem Jobcentret og borgerne 
 



Vi kan arbejde progressivt og aktivt med udsatte målgrupper. Medforskellige 
udfordringer såsom: 

-  Kriminalitet, ADHD, spiseforstyrrelse, fysiske skader, PTSD, psykisk sårbarhed, 
depression, misbrug, lavt selvværd etc. 

- Vi kan bidrage med en helhedsorienteret indsats og kan i samarbejde med den 
koordinerende sagsbehandler sikre progression og afklaring, både til uddannelse og 
beskæftigelse. 

- Vi kan bidrage med faglighed og metoder der møder den enkelte – vi arbejder med 
kognitive og effektive metoder, med kranio-sakral og massage, med praktik-etablering 
og opfølgninger deraf og med uddybende beskrivelser. 

- Med et social-økonomisk projekt kan vi være med til at skabe den tredobbelte 
bundlinje (miljø, social og økonomisk bæredygtighed). 

 

 

  
A mind is like a parachute. 
It doesn’t work if it is not  
OPEN. 
                            - Frank Zappa 

LIFEVISION – SOCIAL MENTOR: 


